
POWIATOWY KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

„AMAZING BOARD GAME”

Organizator:

Publiczna Szkoła podstawowa numer 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu

ul. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych

Cele:

 pobudzanie u dzieci i młodzieży wyobraźni i pomysłowości podczas projektowania i
tworzenia gry planszowej (planszy, instrukcji oraz pionków).

 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

 kształcenie u dzieci  i młodzieży zdolności logicznego rozumowania.

 promowanie  rodzinnego  spędzania  czasu  wolnego  i  czerpania  radości  ze  wspólnej
aktywności twórczej.

Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką gry planszowej w języku angielskim
charakteryzującej  się  pomysłowością,  oryginalnością  i  samodzielnością  wykonania,
wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.

Tematyka  gry  jest  dowolna,  może  być  związana  z  zagadnieniami  gramatycznymi,
leksykalnymi bądź kulturowymi. 

W konkursie wziąć mogą udział uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

Zgłoszenia  prac  należy  dokonać  wypełniając  KARTĘ  UCZESTNICTWA  i
OŚWIADCZENIE - Zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie.

Każda  praca  powinna  zawierać  informacje:  imię  i  nazwisko  autora  pracy,  klasa,  nazwa
szkoły, imię i nazwisko opiekuna, dopisek  „Powiatowy konkurs na grę planszową w języku
angielskim – AMAZING BOARD GAME”.

Do każdej  pracy musi  być  obowiązkowo dołączone  oświadczenie  o zgodzie  rodziców na
udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Opiekunem konkursu jest Justyna Sikora.

Nagrody:

Organizator  przyznaje nagrody za miejsce I, II i III oraz ma prawo do przyznania wyróżnień.

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.



Kryteria oceniania

1. Prace  konkursowe  muszą  być  samodzielnie  wykonane  i  niepublikowane  nigdzie
wcześniej. 

2. Prace konkursowe powinny być wykonane odręcznie w następujących rozmiarach:     

plansza maksymalnie formatu A3.

3.      Poziom trudności i jej elementów.

5.      Pomysłowość  i  oryginalność  planszy  i  dodatków.  Do  pracy  dołączone  mogą  być
elementy gotowe tylko takie, jak kostka do gry czy pionki.

6.  Praca powinna zawierać instrukcję obsługi w języku polskim.

Nadesłane  prace  nie  zostaną  zwrócone,  organizator  konkursu  zapewnia  sobie  prawo  do
prezentacji  prac  na  wystawie  pokonkursowej  i  opublikowania  ich  na  stronie  internetowej
szkoły.

Autorem jednej  pracy może być tylko jeden uczeń,  pracujący  samodzielnie  lub pod
kierunkiem nauczyciela.

Plagiaty dyskwalifikują pracę.

Przebieg konkursu:

Prace  konkursowe  należy  dostarczyć  pocztą  lub  osobiście  na  adres: Publiczna  Szkoła
Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego , ul. gen. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych. 

W  tytule  należy  wpisać   POWIATOWY  KONKURS  NA  GRĘ  PLANSZOWĄ  W
JĘZYKU ANGIELSKIM „AMAZING BOARD GAME”.

Prace konkursowe należy przesyłać do 31 marca 2021 roku na adres organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 847 77 20.

Wyniki konkursu będą ogłoszone 10 kwietnia 2021 roku i przesłane drogą elektroniczną do
szkół.



OŚWIADCZENIE

Zgoda  rodziców  (opiekunów  prawnych)  na  udział dziecka  w  organizowanym  przez

Publiczną  Szkołę  Podstawowa  Nr  6  im.  Aleksandra  Kamińskiego  w  Wałbrzychu  w

Powiatowym  konkursie na grę planszową w języku angielskim „Amazing Board Game”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................

                                                                                                                              (imię i nazwisko)   

w Powiatowym  konkursie  na  grę  planszową  w  języku  angielskim  „Amazing  Board

Game” organizowanym  przez  Publiczną  Szkołę  Podstawową  nr  6  im.  Aleksandra

Kamińskiego w Wałbrzychu. 

 Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz

przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  (imienia,  nazwiska,  wieku  i  nazwy i  adresu

szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997

r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm). 

 Ponadto  wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  publikowanie  nadesłanej  przez  moje  dziecko  pracy

konkursowej  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  Konkursem,  prezentacjach

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń. 

Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

………………………..                   ……………………………………………



 

 

KARTA UCZESTNICTWA W

POWIATOWYM KONKURSIE NA GRĘ PLANSZOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM
„AMAZING BOARD GAME”

Dane ucznia: 

Imię i nazwisko : ………………………………………………………………………

Klasa:..............................................................................................................................

Szkoła:............................................................................................................................

Adres szkoły ...................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela:........................................................................................... 


